










onderzoek. In plcols doorvon beschrijf ik enkele indrukken die ik heb opge

doon In de Rotterdomse fippelzone, met nome In Keetia lippel, een opvong

keel woor veel stroalprosliluees komen voor koffie, een proolie en eventueel 

een schone spurt. Somen met lUCie von Mens en Ad Meyer heb ik door zo'n lien 

maanden long regelmotig verloefd in he! koder von de voorbereiding van aen 

onderzoek. 

Wat deze indrukken binnen het roamwerk von dit boek inleressont maken is do! 

ze niel aileen iets zeggen over de invloed von aIds op de werkstiil von de 

vrouwen moor oak over de veranderingen die aids leweegbrengt in de 

onderlinge verhoudingen lussen de verschillende typen slroatprostiluees. WOI 

dot belfeit is de siluolie in de Rotlerdamse lippe/zone overigens tomelqk 

bijlOnder. Mear don waor ook in ons land werken door namellik beroepshoe

ren en versloofde hoeren noost elkaor. Die siluolie is hel gevolg von de 

onlrurming von de von oudsher bekende pros!ltuftebuurt Kotendrechl. In picots 

daorvon "I'd de gemeente ROllerdom een hosceolrum innchten noor het 

voorbeeld von de Homburgse Reeperbohn. In de Rotterdamse volksmond is dot 

Centrum alvoSI de »Peperbaon({ gedaopl. 

Door de opheffing von de Kotendrechtse roomproslilulie is de slroot zowot de 

enige plek in Rotterdam woor prostituees zeUslondig Kunnen werken. ledereen 

die f1iel in een club wil werken is don oak aongewezen op de slroot. De clubs 

magen don wei relotief velliger zijn don de slrOol, door slool tegenover dot de 

vrouwen een groat deel von de verdienslen oon de bedrijlsleiding moeten 

ofdrogen. Bovendien moelen 7.e er uilgebreid met de klonlen converseren, en 

»dot moeI ie moor kennen, dot proten oon de bar mel die uilgenoste lypes«. 

Een onder bezwoor is het verplichle drinken met de klanlen, een Irue von de 

c1ubeigenoren om hun omzet Ie verhagen. »Je word I door olcoholist«, kloogde 

een vrouw die geen ZIn hod in nag een versloving erbii. 7ij zou trouwens weinig 

kons moken in een club te worden oongenomen "Nont door worden de vrouwen 

niel geocht oon refs onders don alcohol versloofd te zi,o. 

Het gevolg von het gemeenleliike beleid is dol er in de Rotterdomse lippelzone 

een betrekkeliik unieke situolie is onlsloon. Een oonlol voormolige roamprosti· 

luees hebben hun loevluchl lot de strool genomeo omdo! dol de enige plek is 

woor ze hun eigen boos kunnen blijven. Aileen door kunnen ze net ols desliids 

vanochler hun room zeU bepa/en mel welke klanlen ze voor welke hondelingen 

in 7.ee goon. DOl ze doorvoor het gezelschop von versloofden en von 

hulpverleners moelen dulden nemen ze op de koop toe. le occepteren dot in 

de hoop do! het 0011 weer eens 101 roomproslilulle komi, 01 don niet op de in het 

vooruilzicht gestelde Peperboon. 
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olles gebruiken wat maar enlgszins drug mag helen. De ouderen houden die 

rolzOOI het lislst op een olstand. »Pillen, bah. Je weet nooit wor enn zit.« Verder 

onderscheiden ze zieh von de jongere verslaofden doordol ze in de regel niel 

voor sen pooier werken. »Werken voor het spul is tot door oon toe, moor voor 

een vent? Niks hoar! Ik kon lelf mljn geld wei opmoken.« 

De ionge »polydruggebruikslers« vormen de volgendo groep. lij roken, slikken 

en spuilen oUes wallos en Yost ZIt moor opmerkelijk genoeg niel de soft drugs 

woar hun oudere collego's nag wei eens von snoepen. »Je goat sr zo 

intellectueel en mysliek von doen,(, vind! een von hen. Eon oonlol von hen werkl 

Inderdoad voor een pooier maor door pro len ze meeslol pas over wonneer ze 

})van hun venl of zijn«. Voor de mst hoar ie er aileen moor von andoren over. 

Zo zei men over een vrauw die door hoar vriend kennelijk tot risicovolle 

hondellngen werd gedwongen: iile heelt een konkerliier van een vent. 7e moet 

olles von hem. Dot is tach levensgevoorlijk!« 

Voor de rest wordt de keel bevolkl door zwoor verslaofden, wooronder de 

Duitse vrouwen weer een graep aport vormen die zleh nogal afzijdig houdt von 

de rest. Heloos is een van de sJeutelfiguren von deze OUltse groep onlongs 

overleden, overigens nlel oon aids. Zij los veel en voorzog de onderen von de 

in/ormotie over aids dio ze uit bladen ols Stern haolde. 

De jonge polydruggebruiksters en de zwaor versloo/den zitten verspreid in de 

keet op enige ofstand von de graep von vokvrouwen. Getolsmotig vormen ze 

de meerderheid moor ze domineren niet. Meeslal proten 7.e een beelle met 

elkoar of zeggen ze helemool niels. Moor soms zie ie oak dol ze elkoor helpen 

en elkoor cadeouljes geven. Vooral de daklozen hebben onderling enig 

contact, Aon de onder konlls er oak veel wontrDuwen. Ze woorschuwen elkoor 

voor elkoor. Of ze woorsr.huwen ons: »?os op. Ze pikken ohiid ie sigorel

ten.« 

De zwaor versloofden :.din overigons vook moeilijk Ie onderscheiden von de 

groep die we moor gomoksholve »de anduidelijken,( zullen noemen. DOl zijn 

onverzorgde vrouwen woorvon niel dllidelijk is of ze werken of aileen moor 

Dvoor de gezelligheld« komen. »Ik kom hier gewDan,« »Om een beelje onder 

de mensen Ie zijn?« »Nee, gowoori.« »Dus voor her werk?« »Nee, werken heeh 

gecfI zin.c< De onduidelijken zijn hel meest gersaleerd. De onderen mijden hen 

en moken in woord en geboor duidelijk dot ze nier gewenst zlin. »Ze kleven, die 

mellalen. 7e ~iin opdringerig.« 

In de onderlinge contacten bemiddelen de oudere versloofden zo'n beelie 

tussen de vokvrouwen en de lwoor versloofden (indusie! de jonge polydrugge

bruikstersl. Dol conloct bestoot er vook uil dot de vokvrouwerl en de ouders 

vsrsloafden zich am de zwoor versloofden bekommeren. Wonneer die zillen Ie 

snotteren kriigen ze een zokdoekie en wot oondocht. Fen oudere verslaofde 
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KLANTEN 

Een dog no de NOS-uitzending klaogde iemond in de keet dot het die ovood 

bijzooder rustig was op stroot. De monnen waren zeker bang geworden yoar 

aids. Volgens een onder wos 015 gevolg von de uitzending de prijs die op strool 

VOor een Wlp werd gerekend in het hele land tot vijfenderlig gulden gedaald. [n 

don nog waren er mannen die rustig noor Den Hoog reden wonneer het door 

viif gulden goedkoper was. Dot ze don meer geld aan benzine kwijl waren 

interesseerde hen nie!. Zoals 01 eerder in dii boek werd gecanstoleerd zijn er 

kennelijk mannen die er een sport von moken voar zo weinig mogelijk geld een 

vrouw Ie pokken. 

Met name de vokvruuwen lolen duidelijk merken dot zander condoam werken 

ou echt niet .neer kan en dOl klanten die dot verlongen niet deugen. Fen yon do 

vakvrouwon riep op een gegeven moment luid door de keet dol er weer een 

klonl was die zander wilde. "Wi! je soms dood«, had ze hem gevraogd. h ziin 

inderdood klan ten die nlel willen inzlen welk gevaor ze lopeno Sommlgen rijdefl 

nameliik de hele avond rand tot ze een versloofde prostituee vinden die zo zrek 

IS dot het hoar nlel meer kon schelen am zander (oodaom te werken. En als ze 

don tach met condoom wil loopt ze hel risico verkracht te worden. F.r zijn 

verslaofde prostltuees die door zo kwaad over kunnen wo,'den dot ze hefllge 

wraokgevoelens beg,nnen Ie koesteren. »Kon mil het schelen wonn6er ik 20 

iemond ziek maak. Ze hebben rmmers mil ziGk gemook1.« 

Het lijkt er sterk op dot door de aids de vrouwon onderhng elkoor steeds 

scherper controleren en dot de onderlinge verhovdingen iets grimmiger wor

den. Ze letten met nome op elkoars klontenwerving. De meer professionele 

vrouwen, versloofden lowel ols niel-verslaafden, hebben over het olgemeen 

gouw genoeg in de galen wanneer ze met een klant von doan hebben die per 

se zander wd of op een andere mon,er gevaorlijk IS. Wonneer ze merken dot 

ondereo wei met zulko klanten meegoon zel dat kwaod bloed. »Opslulten 

moesten 7e ze.« En over een versloofde die in een busje met drie kerels stopte. 

wal een vakvrouw nief zo gauw zau doen. werd gezegd: »Als ze hoar willen 

wurgen mogen ze miin panty von een gulden bij de Hemo hebben.1i 

Het betraf overigens drie »Turken«. zooIs aile monnen worden genoemd die 

eruit lien olsol ze Ult mediterrone slreken kornen. Aon die »1 urken« schrllven de 

vrauwen overigens wei meer slechte eigenschoppen loe. Zo is hel verhoal dot 

zil oltijd l.Ooder condoam wellen heel hardnekkig. Verder zouden ze prostiluees 

allerlei beledigingen noar he! hoold slingeren. [n wa~ bii de vrouwe0 heel 

slecht volt is hun gewoonle am op de prijs of te dingen. Wanneer ie naar de 

verhalen van de vrouwen luisterl blijken deze eigenschoppen echter oak bij 
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heel veel andere klonten voor Ie komen, zelfs het aJdingen, tcrwij' dot In onze 

cultuur, in tegensfelling tot in de medilerrane, toch vrijwel nergens meer 

voorkoml. 

AI die verwerpelqke gewconfen von klonlen pleiten arvcor ook cens waf meer 

aandocht oon de hoerenlopers Ie bcsleden. Von voorlichting mag naluurlijk 

nief aile veel worden verwocht moor enige insponning in die nchting zal zaker 

geen kwood kunnen. En don moel men notuurlijk niet vergeten de buitenlanders 

in hun eigen tool voer te lichten, wonl die hebben sowieso een informatieoch

lerslond op het gebied von oids. Onder olle klonlen bestoot de neiging het 

besmettingsgevoor te bogotelliseren. En ols Ie naor de verhalen von de 

vrouwen luislert liikf iedere klont die zander condoom wil le denken dot hii op 

dot punt de enlge is. 

V AN MET TRA.JECT AF 

Aids, zo kon men gerust concluderen, heeft ervoor gezorgd dot de slrootpros

tituees onder nog meer slress zijn komen Ie werken don voorheen 01 het gavol 

was. Fn reden voor be7..orgdheid hebben de vrouwen genoeg, wont volgons 

een onderzoek von de AmSlerdomse GG&GD moelen we er ernstig rekening 

mee houden dol dertig procent von de druggebruikers seroposil1ef is. De stress 

onder de vrouwen uit lich, zoals gezegd, in een verhevigde onderlinge 

controle. De vakvrouwen lei ten scherp op de verrichtlngen von de versloolden, 

en binnen de groep verslaafden houden de verstandig versloofden de 7.woor 

versloofden in het oog. 

Doornoosl is er eerl oontol vrouwen dot serieu~ begint te overwegen uil het vok 

Ie stoppen. Sommige vrouwen vertellen dot le lich eerst willen loten testen om 

vervolgens met een man Ie goon wonen en een kind te krijgen. Anderen lalen 

zich door hun vriend beprotcn. Zo vertelde een vrouw dot hoor rlieuwe vtiend 

wil dot ze het prostitutieleven voor hem opgeeft, moor zij wil door aileen onder 

een voorwoorde op ingoan. nomelijk »dol hij niet vreemd goat. Moer ie 

voorstellen, eerst rlom een andere vrouw goon cn don mii besmettenl« V-oor 

een onder. een vokvrouw met grate ongSI voor oids, is een extra moti~f om 

ermee op Ie hauden de enorme prijsdalingen die aids tol gevolg heelt: »Yon 

mijn man hoef ik niol bencdcn de vijfentwintig gulden Ie goon. Ddn kon ik net zo 

goed kontoren goon schoonmoken. Le bicden nu 01 vijflicn gulden. Lolcn ze 

vaor dot geld sen bos bloemen kopen voor hun eigen vrouw en don met hoar 

neuken.(I 

De vrouwen die blijven werken vinden over hel olgemcen wei do! or leIs moet 
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